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Sammanfattning 

I samband med andra världskrigets start 1939, utvecklades kemiska ämnen för 
ogräs- och bekämpningsmedel. Numera påträffas de i de flesta floder, grundvatten 
och i majoriteten av alla mänskliga varelser. Detta har medfört att allt fler krav 
ställts på omgivningen. Miljöredovisningen föddes i slutet av 1960-talet och själva 
startskottet för miljöredovisning skedde i samband med Brundtlandrapporten 
1987.  
 
Inom kaffebranschen har det länge stått stilla när det gäller arbets- och miljöfrå-
gor. Det tog fart när stora aktörer på marknaden, däribland Löfbergs Lila, startade 
Common Code for the Coffee Community 2006. Löfbergs Lila samarbetar och 
stödjer även organisationen CSR, som gäller socialt ansvarstagande hos företag. 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka Löfbergs Lilas miljö- och hållbarhetsredo-
visning utifrån miljöbalken, Bokföringsnämndens rekommendationer och 4N-
typologin. Den första empiriska undersökningen var en studie av Löfbergs Lilas 
års- och hållbarhetsredovisning utifrån miljöbalken och Bokföringsnämndens re-
kommendationer. Den andra empiriska undersökningen var en kvalitativ intervju, 
som visade Löfbergs Lilas motiv till miljö- och hållbarhetsredovisning.  
 
Undersökningen visade att Löfbergs Lilas förvaltningsberättelse till viss del inte 
stämde överens med Bokföringsnämndens rekommendationer. Anledningen till 
detta kan bero på otydlighet från deras sida. Uppsatsen visade att Löfbergs Lila har 
ett högt anseende när det gäller arbetet för miljö och hållbarhet. När det gäller mil-
jö- och hållbarhetsredovisning, är det ett faktum att Löfbergs Lila är det enda före-
taget av de fyra största på den svenska kaffemarknaden, som inte är certifierade 
enligt ISO 14001.  
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1. Inledning

I detta avsnitt kommer en redogörelse av det aktuella ämnets bakgrund presenteras. Vidare 
diskuteras det företagsekonomiska problem som skall undersökas i uppsatsen. Därefter preci-
seras uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Dagligen utsätts varenda mänsklig varelse för kontakt med farliga kemiska äm-
nen. Trots att de kemiska ämnena endast använts sedan 1939, har ogräs- och 
insektsbekämningsmedlen spridits runt om i hela världen. De har påträffats i de 
flesta flodsystem, grundvatten samt inom majoriteten av alla de mänskliga va-
relser som lever på jorden (Carson 1969). 
 
Denna negativa spiral startade i och med utvecklingen av kemiska vapen under 
andra världskriget. Det gjordes då upptäckter att det fanns vissa kemikalier som 
var direkt dödande mot insekter (Carson 1969). 
 
Miljöproblemen blev alltmer påtagliga för samhället och näringslivet, vilket 
medförde att krav började ställas på företag och organisationer. Ett krav som 
började växa fram var miljöredovisning, som föddes i slutet av 1960- och bör-
jan av 1970-talet. Själva startskottet för miljöredovisningen kom 1987 när FN:s 
miljö- och utvecklingskommission som leddes av Gro Harlem Brundtland, of-
fentliggjorde den så kallade Brundtlandrapporten (Bergström et al. 2002). Rap-
porten visar att det finns ett samband mellan ekonomisk utveckling och miljö-
redovisning. Det var även Gro Harlem Brundtland som myntade ordet ”hållbar 
utveckling” (Svenska FN-förbundet 2008). ”Varaktig hållbar utveckling innebär 
att man tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
förmåga att klara sina behov” (Bergström et al. 2002). 
 
I Rio de Janeiro 1992 arbetades ett handlingsprogram fram som kom att heta 
Agenda 21. Programmet beskriver hur en hållbar utveckling skall uppnås ge-
nom att motverka miljöförstöringar, fattigdom och bristande demokrati och att 
det skall engagera medborgare lokalt (Miljö- och naturresursdepartementet 
1994).  
 
I slutet av 1997 upprättades en internationell överenskommelse om att minska 
växthusgasutsläpp. Detta kom att få namnet Kyotoprotokollet eftersom det 
hölls i staden Kyoto i Japan. Samtliga länder som skrivit under Kyotoavtalet har 
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även godkänt det, dock ställer sig ett land utanför godkännandet av avtalet och 
det är USA (Miljödepartementet 2008). 
 
Efter Brundlandsrapporten skedde det under 1990-talet en rejäl ökning av mil-
jöredovisning. Ökningen har skett globalt, men i vissa länder har miljöredovis-
ningen varit mer påtaglig inom näringslivet. Miljöredovisning innehåller två de-
lar, dels miljöredovisning dels hållbarhetsredovisning. Miljöredovisning handlar 
det helt enkelt om hur redovisningen av miljöaspekter skall exponeras. Medan 
hållbarhetsredovisning skall omfatta sociala, etiska och ekonomiska aspekter 
(Bergström et al. 2002). Företag som respekterar sociala ansvarstaganden kan gå 
med i Corporate Social Responsibility (CSR). Företagen kan utifrån CSR:s rikt-
linjer fastställa egna policys (Svenskt näringsliv 2009). Löfbergs Lila samarbetar 
och stödjer denna organisation och har fastställt egen företagspolicy (Löfbergs 
Lila 2008). 
 
De företag i Sverige som är skyldiga att redovisa miljöinformation i sina för-
valtningsberättelser, kan ta hjälp av Bokföringsnämndens (BFN) rekommenda-
tioner som är en tolkning från det 6:e kapitlet 1 § ÅRL (SFS 1995:1554) och 
(BFN 1998). De företag som bedriver verksamhet och behöver tillstånd enligt 
förordningen (SFS 1998:808) i miljöbalken, är skyldiga att lämna en miljörap-
porter. Löfbergs Lila är beroende av miljöbalken för att ges tillstånd för verk-
samheten. De är även beroende av ÅRL, eftersom de måste delge icke-
finansiella upplysningar i förvaltningsberättelsen. 
 
I dagens samhälle är kaffe en av världens viktigaste handelsvaror tack vare dess 
omfattande efterfrågan. Det är bara oljan som är en större handelsvara i den 
internationella handeln. Kaffe odlas på inte mindre än 10 miljoner hektar mark 
runt om i världen och skulle produktionen koncentreras till ett land skulle hela 
Island täckas1. Av dessa 10 miljoner hektar används kemiska bekämpningsme-
del på ungefär 70 procent. På grund av den globala konsumtionen krävs även 
omfattande transporter av kaffe, där det beräknats att ungefär 2250 fartyg är 
heltidssysselsatta året runt (Eklöf et al. 2006). 
 
Kaffeodlingen har länge stått stilla när det gäller arbets- och miljöfrågor. Tack 
vare stora aktörer på marknaden tillsammans med internationella utvecklings- 
och miljöorganisationer, utvecklades 2006 en uppförandekod vid namn ”Com-
mon Code for the Coffee Community” även kallat för 4C. Syftet med koden 

                                                 
1 Johan Hulth SCB, telefonsamtal den 11e december 2008. 
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var att bland annat upprätta standarder för sociala förhållanden och miljöaspek-
ter (Eklöf et al. 2006). Löfbergs Lila nämner i sin miljöåtgärdslista att de var 
med och grundade 4C (se bilaga 1 punkt 69). 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns många olika orsaker varför företag väljer att miljö- och hållbarhetsre-
dovisa. Vilka intressenter har störst inflytande när det gäller krav på att miljö- 
och hållbarhetsredovisa? För att ge en klar bild på varför företag miljö- och 
hållbarhetsredovisar, kan en tillämpning utifrån 4N-typologin användas. 4N-
typologin består av fyra stycken grundläggande delar: nöje, nytta, norm och nöd 
(Beckman 1997 refererad i Bergström et al. 2002).  
 
I uppsatsen kommer typologin att ställas mot Löfbergs Lila för att få en över-
blick av deras motiv till miljö- och hållbarhetsredovisning. Utifrån 4N-typologin 
är det av intresse att diskutera kring frågor som är av väsentlig betydelse för 
Löfbergs Lila. Eftersom det inte är ett krav att miljö- och hållbarhetsredovisa 
utöver vad som står i lagen, kan det funderas över vilket nöje Löfbergs Lila har 
i att miljö- och hållbarhetsredovisa utöver lagen. Vilken nytta har Löfbergs Lilas 
miljö- och hållbarhetsredovisning, är det för egen vinning och/eller för samhäl-
let? Vilken nöd ställs Löfbergs Lila inför när de miljö- och hållbarhetsredovisar, 
följs vad som står i miljöbalken? Samt följs BFN:s rekommendationer? Existe-
rar det en norm inom branschen? I sådant fall, känner Löfbergs Lila sig tvinga-
de att följa denna? Är denna nöd så pass stark att de rättar in sig i ledet och gör 
som konkurrenterna. Finns det eventuella påtryckningar från intressenter? 

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att utifrån Löfbergs Lilas miljö- och hållbarhets-
redovisning studera och analysera, hur väl den stämmer överens med miljöbal-
ken och Bokföringsnämndens rekommendationer. Vidare skall det undersökas 
utifrån 4N-typologin, vad motivet är för Löfbergs Lila att miljö- och hållbar-
hetsredovisa. 
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2. Metod

I kommande avsnitt presenteras det metodiska arbetssätt som valts i uppsatsen samt de av-
gränsningar som gjorts. Vidare förklaras det även hur datainsamlingen skett samt vilken 
grad av pålitlighet källorna har. 

2.1 Metodansats 

Ett val som skall göras är att bestämma antingen om uppsatsen skall skrivas ur 
ett kvantitativt eller kvalitativt sätt. Det kvantitativa vägvalet innebär att datain-
samlingen sker utifrån siffror, vilket medför att datan är känslig mot uppkom-
mande information under arbetets gång. Medan det kvalitativa vägvalet sker i 
form av ord och på så vis inte lika känslig mot ny information (Jacobsen 2002).  
 
Utifrån problemställningen varierar uppläggningen av undersökningen, den kan 
vara beskrivande eller förklarande. Det beskrivande upplägget fungerar på så vis 
att en situation och förhållanden vid en viss tidpunkt beskrivs. Medan den för-
klarande problemställningen syftar att förklara de orsaker och verkan som skall 
undersökas vid flera tidsperioder (Jacobsen 2002). 
 
Det finns två typer av upplägg gällande undersökning av enheter, där det exten-
siva upplägget går på bredden och undersöker många enheter, vilket passar bäst 
för en kvantitativ ansats. Motsatsen till denna ansats är ett intensivt upplägg, 
vilket går på djupet av ett begränsat antal enheter och lämpar sig bäst för en 
kvalitativ ansats (Jacobsen 2002). 
 
Uppsatsen har byggts upp kring en kvalitativ ansats. Undersökningarna som 
gjorts, har innehållit ord och inga siffror. Eftersom undersökningen av Löfbergs 
Lilas förvaltningsberättelse endast berört den senaste års- och hållbarhetsredo-
visningen, är upplägget i detta fall beskrivande. Likväl har de intervjuer som 
gjorts med Löfbergs Lila, endast berört en situation vid en tidpunkt. Undersök-
ningarna i uppsatsen har inriktat sig mot ett område inom Löfbergs Lila, nämli-
gen deras miljö- och hållbarhetsredovisning. Ett intensivt upplägg av undersök-
ningarna har gjorts, då inriktningen gått på djupet när det gäller Löfbergs Lilas 
miljö- och hållbarhetsredovisning. 
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2.2 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att grundas på Löfbergs Lilas årsredovisning som innefattar 
perioden 1 juli 2006 – 30 juni 2007. Undersökningen av förvaltningsberättelsen 
kommer att innefatta de delar som kan hänföras till miljö- och hållbarhetsredo-
visning. Löfbergs Lila har brutet räkenskapsår vilket medför att det i uppsatsen 
inte kommer att finnas möjlighet att ta del av den senaste årsredovisningen. 
  
På Löfbergs Lilas hemsida finns ett antal ”frågor och svar”. Den uppsatsinter-
vju som ställs till Löfbergs Lila kommer inte att beröra några av dessa tidigare 
ställda frågor. Istället kommer uppsatsintervjun att ställas utifrån valda teorier 
och utformas så att de i förväg inte har ett givet svar. 
 
Löfbergs Lilas hemsida har ett helt avsnitt om ”miljö och ansvar”. Hänsyn 
kommer att tas till den information som delges och kommer att vara ett kom-
plement för analys och slutsats. 
 
Den miljöåtgärdslista som bifogats i uppsatsen har varit underlag vid analys och 
slutsats. Denna lista går endast att få tag på genom Löfbergs Lila, därav har den 
tillagts som bilaga.  

2.3 Datainsamling – primär och sekundär 

Det finns två sätt att samla in data, det ena är primärdata och det andra är se-
kundärdata. Primärdata innebär att information samlas in direkt från huvudkäl-
lan vilket innebär att informationen samlas in för första gången, antingen av 
intervjuer, observationer eller frågeformulär. Övergripande innebär sekundärda-
ta att informationen samlas in från redan tillförlitlig källa. Det är inte idealiskt 
att endast förlita sig på endast en av datainsamlingsmetoderna (Jacobsen 2002). 
 
Först samlades information in från BFN, Sveriges rikes lagar och miljö- och 
hållbarhetslitteratur. Dessa ses som tillförlitliga sekundära källor, som gav ökad 
kunskap inom området. Sekundärdatan var betydelsefull för insamlingen av 
primärdatan. Detta eftersom intervjufrågorna ställdes utifrån 4N-typologin och 
med stöd av annan sekundär litteratur för miljö- och hållbarhetsredovisning. 
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2.4 Metod för analys 

I den första undersökningen studerades Löfbergs Lilas förvaltningsberättelse, 
som sedan ställdes mot Miljöbalken och BFN:s rekommendationer. När tolk-
ningen av undersökningen sedan gjordes, gavs möjligheten att på ett friare sätt 
analysera frågorna med en större bredd. Tillvägagångssättet i denna undersök-
ning gick således från empiri till teori. 
 
I den andra undersökningen studerades Löfbergs Lilas motiv till miljö- och 
hållbarhetsredovisning. Frågorna i intervjun ställdes utifrån 4N-typologins och 
annan miljö- och hållbarhetslitteratur. Frågorna besvarades huvudsakligen via e-
post och kompletterande frågor ställdes via telefon. Efter att fått in svaren på 
intervjufrågorna, analyserades dessa med stöd av 4N-typologin. Således var till-
vägagångssättet en övergång från teori till empiri.  

2.5 Källornas pålitlighet 

Vid datainsamling är det av väsentlig betydelse att källorna har en hög trovär-
dighet och relevans (Jacobsen 2002). 
 
Undersökningen av förvaltningsberättelsen är högt trovärdig. Eftersom källorna 
som användes var sekundära och då främst miljöbalken samt BFN:s rekom-
mendationer av ÅRL. Skälet till dess höga trovärdighet, är att de är stadgade i 
Sveriges rikes lag. Intervjusvaren som Löfbergs Lila delgav, har ansetts trovär-
diga eftersom endast högre uppsatta personer kan besvara dessa. Trovärdighe-
ten har beaktats med försiktighet, eftersom högre uppsatta representanter för 
företag besvarar frågorna med en positiv syn. 
 
Det har ansetts relevant att ställa Löfbergs Lilas förvaltningsberättelse mot mil-
jöbalken och BFN:s rekommendationer av ÅRL. Detta för att det är lagstadgat, 
om vad som skall och bör redovisas i förvaltningsberättelsen. Intervjufrågorna 
är av sådan karaktär att endast högre uppsatta personer kan besvara dessa. Där-
för ställdes frågorna till en högre uppsatt person inom Löfbergs Lila. Vid upp-
kommande funderingar kring intervjusvaren gjordes relevanta telefonsamtal 
med personen som besvarade intervjufrågorna. 
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3. Referensram 

I detta avsnitt presenteras först de lagar och rekommendationer som berör miljö- och hållbar-
hetsredovisning. Senare ges en ingående förklaring av den 4N-typologi som används i uppsat-
sen. 

3.1 Miljöbalken 

De företag i Sverige som bedriver verksamhet och som behöver tillstånd enligt 
förordningen (SFS 1998:808) i miljöbalken, är skyldiga att lämna en miljörap-
port till myndigheten. Denna myndighet är oftast länsstyrelsen eller den kom-
munala miljö- och hälsoskyddsnämnden. Företagen skall lämna miljörapporter 
för varje produktionsanläggning, för att de skall beviljas tillstånd för den speci-
fika produktionsanläggningen. Miljörapporteringen ingår i företagens egenkon-
troll av den miljöfarliga verksamheten, som de är skyldiga att kontrollera enligt 
9:e kapitlet miljöbalken. 
 
Miljörapporteringarna som inkommer till länsstyrelser och miljö- och hälso-
skyddsnämnder är för det mesta offentliga handlingar. Vid varje tillsynsmyndig-
het där miljörapporteringarna arkiveras skall dessa vara tillgängliga för allmän-
heten. Miljörapporterna är mycket omfattande och tekniskt svårförstådda för 
personer som inte är fackmän. På grund av detta väljer många företag att i sina 
frivilliga separata miljöredovisningar eller i miljöinformation, hänvisa till dessa 
miljörapporter som tidigare nämnt skall finnas hos tillsynsmyndigheter (Berg-
ström et al. 2002). 

3.2 Miljörapportens innehåll 

• Redovisas hur anläggningstillgångarnas miljöpåverkan har hanterats, 
jämfört med de fastställda tillstånd samt gränsvärden för utsläpp. 

• Redogörelse för de åtgärder som vidtagits för att uppfylla villkoren för 
tillståndet samt effekterna av dessa åtgärder. 

• Om anläggningar har överskridit gränsnivån för utsläppen och i så fall 
vilka åtgärder som har vidtagit för att minska överskridandet. 

• Skall avse kalenderår och lämnas in till tillsynsmyndighet, senast tre må-
nader efter årets slut (Bergström et al. 2002). 

3.3 Årsredovisningslagen 

Enligt 6:e kapitlet 1 § första mening årsredovisningslagen (ÅRL) (SFS 
1995:1554) gäller följande: ”Förvaltningsberättelse som skall innehålla en rätt-
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visande översikt av utvecklingen för företagets verksamhet, ställning och resul-
tat”. 
 
Utöver de upplysningar som företagen skall lämna, skall även förvaltningsberät-
telsen innehålla icke-finansiella upplysningar. Dessa upplysningar behövs för 
förståelsen av företagets utveckling, ställning eller ställning som är relevanta för 
den aktuella verksamheten, som innefattar bland annat miljö- och personalfrå-
gor som framgår i 6:e kapitlet 1 § fjärde stycket andra meningen ÅRL (SFS 
1995:1554). 
 
Enligt 6:e kapitlet 1 § fjärde stycket andra meningen ÅRL (SFS 1995:1554) gäll-
er följande: ”Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt miljöbalken skall alltid lämna upplysningar om verksamhe-
tens påverkan på den yttre miljön”. 

3.4 Bokföringsnämnden 

BFN utgör det statliga organet som ansvarar för utformningen och utveckling-
en av god redovisningssed. I ett uttalande U98:2 har BFN lämnat rekommenda-
tioner av vad som gäller i 6:e kapitlet 1 § ÅRL (SFS 1995:1554). Där framkom-
mer det vilka förutsättningar som skall vara uppfyllda för de företag som är 
skyldiga att redovisa miljöinformation i sina förvaltningsberättelser (BFN 1998). 
 
De företag som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet, skall 
enligt BFN:s uttalande U98:2 lämna följande uppgifter i årsredovisningens för-
valtningsberättelser (BFN 1998 refererad i Bergström et al. 2002): 
 
Vad förvaltningsberättelsen skall innehålla: 

1. Vad verksamhetens tillstånds- eller anmälningsplikt avser. 
2. Hur miljön påverkas av verksamheten och ange området för miljöpåver-

kan. 
3. Hur beroende de är av den tillstånds- respektive anmälningspliktiga 

verksamheten och detta kan anges som andel av nettoomsättning eller 
andel av produktionen. 

 
Vad förvaltningsberättelsen skall innehålla om något väsentligt sker: 

4. Om det råder väsentliga föreläggande enligt miljöbalken skall detta anges 
och kommenteras. 
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5. Om väsentliga tillstånd eller godkänd anmälan inte råder, måste detta 
kommenteras. 

6. Om något behöver förnyas eller revideras under kommande räkenskaps-
år samt skälen till detta.  

3.5 Miljöledningssystem 

Miljöfrågorna blir en allt väsentligare del i samhället, organisationer och företag. 
Att anpassa sig till dessa kan ses som ett naturligt steg från det kvalitetstänkande 
ISO 9000. Ett företag som erbjuder miljöanpassade produkter anses även er-
bjuda produkter med god kvalitet. Miljöfrågornas kvalitetsdimension visar sig i 
olika typer av standards, eller så kallade miljöledningssystem (Hallström et al. 
1997). 

3.5.1 Internationella standardiseringsorganisationen 

För att ett företag skall bli registrerade i internationella standardiseringsorgani-
sationen (ISO) krävs det att ett särskilt certifieringsorgan gör en bedömning av 
företaget. Denna bedömning kan sedan mynna ut i ett certifikat för företaget. 
Bedömningen slutar dock inte vid certifieringstillfället utan fortlöper kontinuer-
ligt ett par gånger per år. För att ytterligare styrka förtroendet av ISO certifie-
ringen så finns det på den svenska marknaden en kontrollorganisation som he-
ter SWEDAC, vars syfte är att kontrollera certifieringsorganen (Lindgren & 
Sandell 1993). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 ISO Certifieringsprocessen 
Figur ur Lindgren & Sandell (1993). s. 14 
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ISO 9001 som nämndes i första stycket är den mest omfattande certifieringen 
inom ISO 9000-serien. Den innehåller sammanlagt 244 krav på konstruktion, 
utveckling, produktion, installation och service. Jämförelsevis kan nämnas att 
ISO 9000 är en kvalitetsstandard med vägledning för företagets val och an-
vändning (Lindgren & Sandell 1993). 
 
ISO 14001 är en vidareutveckling från det kvalitetsinriktade ISO 9001 (Hall-
ström et al. 1997). Det är även ett miljöledningssystem som utgår från ett antal 
definierade standards inom ISO 14000-serien. Denna standard syftar till att för-
bättra verksamheters miljöarbete och går att beskriva på följande sätt (Berg et 
al. 1997):  
 

• Kartlägga verksamhetens miljöpåverkan 
• Införa rutiner det vill säga, en miljöpolicy 
• Sätta upp mål  
• Införa program för att uppnå målen 
• Kontrollera att program fungerar 
• Utvärdera miljöarbetet 
• Utveckla verksamheten utifrån utvärderingens resultat 
 

Detta tillvägagångssätt genomförs sedan med hjälp av ett miljöledningssystem. 
Miljöledningssystemet ISO 14001 kan beskrivas på följande sätt: ”Vårt miljö-
ledningssystem skall omfatta allt vad vi gör i vårt dagliga arbete, som berör, på-
verkar eller kan påverka miljön” (Berg et al. 1997). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 ISO 14001 Arbetstillvägagångssätt 
Figur ur Berg et al. (1997). s.38 
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De företag som redan infört ett kvalitetssystem enligt till ISO 9000-serien 
kommer vid övergången till ISO 14001 att finna flera likheter i arbets- och till-
vägagångssätt. Helhetsmässigt handlar båda dessa kravstandards om att arbeta 
med ”ständiga förbättringar” som ledmotiv. Skillnaden är som tidigare nämnt 
att ISO 9000-serien är ett verktyg för kvalitetssäkring medan ISO 14001 är ett 
verktyg för minskning av den negativa miljöpåverkan orsakat av verksamhetens 
beslut och aktiviteter (Berg et al. 1997). 

3.6 Hjälpmedel till referensram 

Nedan följer den valda teorin som kommer att utgöra underlaget för analys och 
slutsats i uppsatsen. 

3.6.1 4N-typologin 

4N-typolgin som introducerades av Svante Beckman, 1997, kan enligt Berg-
ström et al. (2002) hjälpa till att besvara frågan; varför väljer ett företag att mil-
jöredovisa? 4N-typologin beskrivs enligt följande modell: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3 4N-typologin 

Figur ur Bergström et al. (2002). s.29 
 

• Nöjesmotivet: Ett företag anser att det finns ett nöje i att redovisa miljö-
information då det ”känns rätt” att visa för samhället att de bryr sig om 
miljön. 

• Nyttomotivet: Om företaget med hjälp av den redovisade miljö- och 
hållbarhetsinformationen kan bevisa att de bryr sig om miljön så kan de 
ta ut ett högre pris för produkten. Miljömärkta varor kostar i allmänhet 
mer än vad icke miljömärkta varor kostar. 

• Normmotivet: Det skall vara en självklar handling för ett företag att re-
dovisa miljöinformation, ungefär lika självklart som ”tandborstning”. 
Det går att beskriva normmotivet med att det är en plikt för företaget. 
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• Nödmotivet: Företaget skall redovisa miljöinformation eftersom att det 
finns lagar, rekommendationer och normer som anger att de skall eller 
bör miljöredovisa. Om de inte gör det, skall de bestraffas i form av lag-
brott, missad certifiering, missad order eller dålig publicitet i media 
(Bergström et al. 2002). 

 
De 4N som presenterats är inte åtskilda som sådana. De hänger ihop med var-
andra, där det ena leder till det andra. Det leder till att två motiv har ett sam-
band och ihop skapar de ytterligare ett motiv (Bergström et al. 2002). 
 

• Motiv primärt inifrån företaget: Utgör sambandet mellan nöje och nytta, 
som är drivande krafter inifrån företaget. Företagets affärsidé passar in 
under dessa motiv. Ser företag miljöredovisning som strategisk till och 
med personlig, dominerar motiven nöje och nytta.  

• Motiv primärt utifrån företaget: Utgör sambandet mellan norm och nöd, 
vilket är motiv som grundar sig på krav från intressenter. Kraven som 
sådana kan vara till exempel lagar, branschnormer eller intressenters krav 
för att ingå samarbete. Norm- och nödmotiven är dominanta då företag 
ser miljöfrågan som en expertfråga och skild från affärerna. 

• Motiv vilande på konsekvenser: Utgör sambandet mellan nytta och nöd, 
där företagets handlande leder till konsekvenser. Det kan till exempel 
vara att företaget skall följa lagen, för annars kan det leda till indraget 
tillstånd eller böter för verksamheten. 

• Motiv vilande på en idé om ett egenvärde: Utgör sambandet mellan nöje 
och norm, vilket är motiv som har ett egenvärde. Det behövs inga egent-
liga motiv för handlandet eftersom det i princip är en självklarhet, till ex-
empel att företaget ser det som en självklarhet att följa lagen (Bergström 
et al. 2002). 

 
För att få en mer korrekt bild över företagens motiv att miljöredovisa, kopplas 
miljöbalken, BFN:s rekommendationer av ÅRL och ISO-certifiering ihop med 
4N-typologin. Således skall det utrönas huruvida dessa stämmer in på motiven; 
nöje, nytta, norm och nöd. 
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4. Empiri

I följande avsnitt görs en presentation av verksamheten Löfbergs Lila, därefter presenteras de 
empiriska undersökningar som genomförts. Den första empiriska undersökningen som gjorts 
grundas på lagar och rekommendationer. I den andra empiriska undersökningen presenteras 
den intervju som genomförts med Löfbergs Lila. Syftet med denna intervju var att finna moti-
ven till varför Löfbergs Lila miljö- och hållbarhetsredovisar. 

4.1 Företagspresentation 

Familjeföretaget Löfbergs Lila grundades 1906. Idag leds företaget i tredje- och 
fjärde generation. Huvudkontoret ligger i Karlstad där även ett av rosterierna 
ligger. Det andra rosteriet är beläget i Danska Viborg. Löfbergs Lila har ungefär 
200 anställda och de omsätter cirka 1 miljard per år (Löfbergs Lila 2008). 
 
Under de senaste åren har företaget stärkt sin position på marknaden tack vare 
ett målinriktat arbete och engagemang för det sociala ansvaret samt processen 
för en bättre miljö. Löfbergs Lila är idag en av Europas största importörer av 
ekologiskt och rättvisemärkt kaffe (Löfbergs Lila 2008). Varje år upprättar Löf-
bergs Lila en miljöåtgärdslista, där viktiga miljö- och hållbarhetsåtgärder tas upp 
(se bilaga 1). 
 
Försäljningsinformation för de fyra största aktörerna på den svenska kaffe-
marknaden (Eklöf et al. 2006). 
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Figur 4 Försäljningssiffror 2005 
Figur ur Eklöf et al. (2006). s.37 
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Figur 5 Försäljningssiffror 2008 

Figur ur ACNielsen2

4.2 Undersökning: Års- och hållbarhetsredovisning 

Undersökningen av Löfbergs Lilas förvaltningsberättelse kommer att ge svar på 
hur väl den stämmer överens med miljöbalken och BFN:s rekommendationer 
av ÅRL. Jämförelsen sker utifrån den senaste års- och hållbarhetsredovisningen 
som gäller för perioden 1 juni 2006 – 30 juli 2007. Hur jämförelsen görs presen-
teras mer ingående i de kommande avsnitten om BFN och miljöbalken samt 
årsredovisningslagen.  

4.2.1 Miljöbalken och Bokföringsnämndens rekommendationer  

Löfbergs Lila anger i förvaltningsberättelsen att den övervägande delen av verk-
samheten är tillståndspliktig enligt Miljöbalken. Vidare anger de vad tillståndet 
reglerar, där utsläppen sker till luft av stoft i rostgaser och kylluft. Till sist anges 
beroendegraden av tillståndsplikten då de årligen lämnar miljörapporter till 
Länsstyrelsen i Värmland, samt periodiska besiktningar och provtagningar en-
ligt ett fastställt kontrollprogram.  
 
Om något väsentligt har skett under året skall det enligt BFN:s rekommenda-
tioner framgå i förvaltningsberättelsen. I Löfbergs Lila förvaltningsberättelse 
framgår ingen sådan väsentlig information. 

4.2.2 Årsredovisningslagen 

I förvaltningsberättelsen fastställer Löfbergs Lila att de följer den miljö- och 
etiska/socialpolicy som upprättats inför året, som sedan följs upp och fastställer 

                                                 
2 Mats Axelsson AM Kraft Foods, telefonsamtal den 10 december 2008. 
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ny policy vid behov. Vidare kan det konstateras att utvecklingen av certifierade 
produkter ökar i försäljningsvolym (Löfbergs Lilas årsredovisning 1 juli 2006 –  
30 juni 2007). 

4.3 Undersökning: Intervju  

Denna intervju har syftat till att utifrån 4N-typologin ge svar på hur Löfbergs 
Lila ser på miljö- och hållbarhetsredovisning. Frågorna som ställts har formule-
rats på ett sådant sätt att Löfbergs Lila givits möjligheten att besvara, vilka mo-
tiv de har för att miljö- och hållbarhetsredovisa. Intervjun har ställts och besva-
rats i skriftlig form, vidare har följdfrågor besvarats via telefonsamtal. 
 
Intervju, Eva Eriksson, Kvalitetschef, Löfbergs Lila. 2008-12-10 
 
Fråga 1 
Nöjesmotivet: 
På vilket sätt finner Ni att det finns ett egenvärde, det vill säga ett ”nöje” med 
att redovisa miljö- och hållbarhetsinformation? Finns det rent av ett ”dolt” 
marknadsföringssyfte?  
 
Svar 
Det är mycket stimulerande att arbeta med hållbarhetsfrågor eftersom dessa är 
viktiga för hela mänsklighetens överlevnad. Som anställd är det tillfredställande 
att arbeta i en verksamhet som aktivt jobbar med dessa frågor. 
 
Fråga 2 
Nyttomotivet: 
Kan Ni bevisa att er miljö- och hållbarhetsinformation genererat positiva effek-
ter, i så fall vilka? 
 
Svar 
Vi vet att till exempel ökad försäljning av ekologiskt kaffe bidrar till en minskad 
miljöbelastning (se till exempel, http://www.miljo.konsumentverket.se/). Verk-
samheten jobbar aktivt för att öka andelen certifierade produkter. Vi vet även 
att Rättvisemärkta produkter bidrar till bättre levnadsvillkor för odlarna. 
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Fråga 3 
Normmotivet:  
Som företag har Löfbergs Lila en stark miljöimage ut mot sina intressenter, hur 
kommer det sig att Ni inte har gått över till ISO 14001? 
 
Svar 
Vi arbetade i slutet av 90-talet för en certifiering mot ISO 14001 och införde ett 
ledningssystem för miljö som omfattar de flesta kraven i standarden. Högsta 
ledningen tog dock ett beslut omkring 1999 att vi inte skulle certifiera verksam-
heten eftersom vi inte har några uttalade kundkrav för detta. Verksamheten har 
istället fokuserat på marknadsföring av certifierade produkter. 
 
Fråga 4 
Nödmotivet: 
Känner Ni ett tvång att redovisa miljö- och hållbarhetsinformation på grund av 
påtryckningar från till exempel kunder, leverantörer och myndigheter etcetera?  
 
Svar 
Vi får regelbundet besvara enkäter omfattande miljö- och hållbarutveckling från 
våra kunder i deras leverantörsbedömningar. Dessutom lämnar vi miljörapport 
till myndigheten. Vi är glada över att detta efterfrågas för att ge en extra bety-
delse till dessa viktiga frågor.
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5. Analys

I detta avsnitt analyseras de två empiriska undersökningarna som genomförts, dels miljöbal-
ken och Bokföringsnämndens rekommendationer, dels 4N-typologin. 

5.1 Miljöbalken och Bokföringsnämndens rekommendationer 

Löfbergs Lilas verksamhet är tillståndspliktig enligt miljöbalken, tillståndet gäll-
er för rostning och kylning. För att de skall få tillstånd att bedriva verksamhet, 
måste de årligen lämna miljörapportering till Länsstyrelsen i Värmland. Erhåller 
Löfbergs Lila inget tillstånd för rostning och/eller kylning, får de inte bedriva 
respektive process. Det är således viktigt att de årligen lämnar sådan rapporte-
ring och följer de krav som gäller för att kunna bedriva verksamhet. 
 
I enlighet med BFN:s första punkt anger Löfbergs Lila i sin förvaltningsberät-
telse följande: ”Övervägande delen av den verksamhet som Kaffehuset i Karl-
stad AB bedriver är tillståndspliktig enligt miljöbalken”. Här skall Löfbergs Lila 
ange vad verksamhetens tillstånd avser. Löfbergs Lila anger att den övervägan-
de delen är tillståndspliktig. Detta borde preciseras till vilken del av verksamhe-
ten eller de processer som tillståndet gäller, till exempel rostnings- eller kyl-
ningsprocessen. Första punkten av BFN:s rekommendationer följs inte fullt ut 
från Löfbergs Lilas sida, eftersom de inte tydliggör och preciserar vad ”den 
övervägande delen” avser. Detta kan till viss del bero på att BFN:s rekommen-
dationer är svåra att tolka. 
 
I enlighet med BFN:s andra punkt, framgår det ur Löfbergs Lilas förvaltnings-
berättelse följande: ”Huvudsaklig miljöpåverkan av verksamheten sker genom 
utsläpp till luft”. De har således angett området för miljöpåverkan, men inget 
har nämnts om hur miljön påverkas av verksamheten. I Löfbergs Lilas förvalt-
ningsberättelse nämns inget om hur miljön påverkas av verksamheten, detta är 
således anmärkningsvärt, eftersom det enligt BFN:s rekommendationer, skall 
framgå i förvaltningsberättelsen. Men att nämna sådan information kan ses som 
känsligt för Löfberg Lila och även andra företag, eftersom det knappast bidrar 
till ”goodwill” för dem.  
 
I enlighet med BFN:s tredje punkt nämner Löfbergs Lila i sin förvaltningsberät-
telse  att det utförs periodiska besiktningar, provtagningar enligt fastställt kon-
trollprogram för verksamheten i Karlstad. För att få tillstånd för verksamheten 
krävs det således att miljörapportering årligen lämnas till Länsstyrelsen i Värm-
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land. Sammantaget har Löfbergs Lila indirekt nämnt beroendegraden för till-
ståndet och kontentan är att Löfbergs Lila uppfyller tredje punkten. 
 
BFN:s fjärde, femte och sjätte punkter tas endast upp i förvaltningsberättelsen 
om något väsentligt har skett i företaget under året. Löfbergs Lilas uppger ingen 
sådan väsentlig information i sin förvaltningsberättelse. Undersökningen visar 
därmed att inget väsentligt har skett inom Löfbergs Lilas verksamhet under 
året. 

5.2 4N-typologin 

I detta avsnitt analyseras Löfbergs Lilas nöje-, nytta-, nöd- och normmotiv. Ef-
tersom nöje, nytta, nöd och norm är förenade med varandra, presenteras analy-
sen enligt; motiv primärt inifrån respektive utifrån företaget samt motiv vilande 
på konsekvenser respektive en idé om ett egenvärde (Bergström et al. 2002). 

5.2.1 Motiv primärt inifrån företaget 

Inifrån Löfbergs Lila är det primära motivet med miljö- och hållbarhetsredovis-
ning att känna ett nöje samt en nytta. Genom att marknadsföra certifierade 
produkter, har det i Löfbergs Lilas fall lett till en ökad försäljning av dessa. Att 
erbjuda fler certifierade produkter till samhället, genererar en nyttoeffekt, efter-
som det leder till minskad miljöbelastningen samt förbättrade levnadsvillkor för 
odlarna. Den genererade nyttan leder till ett nöje för Löfbergs Lila, eftersom det 
är tillfredsställande för dem att märka de positiva effekterna; minskad miljöbe-
lastning samt förbättrade villkor för odlarna. En ökad försäljning av certifierade 
produkter leder även till en tillfredställelse för företagsledningen, eftersom det 
leder till ökad omsättning. Nyttan är att bidra till den globala miljön och en 
hållbar utveckling, samtidigt att tjäna pengar för verksamhetens fortlevnad. Ef-
fekterna är att Löfbergs Lilas ledning känner sig tillfredsställda när nyttoeffek-
terna uppfylls.  
 
Den miljöåtgärdslista (se bilaga 1) som årligen upprättas är ett internt nöje för 
Löfbergs Lila. I miljöåtgärdslistan upprättas de genomförda åtgärderna för håll-
bar utveckling. Redan 1992/1993 fastställdes en miljöpolicy för verksamheten, 
detta endast fem år efter att Brundtlandsrapporten offentliggjordes. Detta tyder 
på att Löfbergs Lila tidigt visade ett engagemang för miljö- och hållbarhetsfrå-
gor. Från 1992 till 2009 har flera åtgärder vidtagits för att minska miljöbelast-
ningen, förbättra levnadsvillkor för odlare och reducera kostnader i verksamhe-
ten som är hållbarhetsrelaterade. Ett exempel är den 58:e utförda åtgärden, där 
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det framgår att CSR Sweden bildades 2003/2004 med Löfbergs Lila som en av 
medlemmarna. Motivet till denna utförda åtgärd är ur Löfbergs Lilas synvinkel 
en nytta, eftersom den leder till förbättrade levnadsvillkor för odlarna. Samtidigt 
som Löfbergs Lila känner en nytta, känner de även ett nöje, eftersom de känner 
sig tillfredställda av att veta att odlarnas arbetssituation förbättras. Ett annat 
exempel, är den 54:e utförda åtgärden, där en ny rostmaskin tagits i drift för att 
reducera gasol- och elförbrukning med 20%. Nyttan med denna utförda åtgärd 
är att Löfbergs Lila reducerar sina energikostnader. Samtidigt är nyttoeffekterna 
en minskad miljöpåverkan. Reducerade energikostnader och minskad miljöpå-
verkan, leder till att Löfbergs Lilas ledning känner sig tillfredsställda. 

5.2.2 Motiv primärt utifrån företaget 

Löfbergs Lilas miljö- och hållbarhetsredovisning grundar sig dels på BFN:s re-
kommendationer av ÅRL, dels på miljöbalken. I grund och botten är ÅRL och 
miljöbalken nödvändigt att följa, eftersom de är lagstadgade. Under tiden har 
dessa lagar även utvecklats till normer för företagen, eftersom de tvingande la-
garna har utvecklats till en självklarhet. I Löfbergs Lilas fall är det en nödvän-
dighet och en självklarhet att följa dels ÅRL för att upprätthålla god redovis-
ningssed, dels miljöbalken för att erhålla tillstånd för verksamheten. 
 
En undersökning av de fyra största kaffeaktörerna på den svenska marknaden 
visar att normen inom branschen är att vara certifierad enligt ISO 140013. De 
tre aktörerna, Gevalia, Zoégas och Classic är certifierade enligt ISO 14001 sam-
tidigt som Löfbergs Lila ställer sig utanför denna norm. Löfbergs Lila har tolkat 
det primära behovet utanför företaget på ett sådant sätt, att det i dagsläget inte 
finns något behov av en ISO 14001 certifiering. Då uppkom frågan om hur 
Löfbergs Lila skulle agera, om en viktig intressent ställer krav på en ISO 14001 
certifiering, för att ingå eller bibehålla samarbete. I kontakt med kvalitetschef 
Eva Eriksson vid Löfbergs Lila angående den hypotetiska frågan, bekräftar hon 
att en sådan certifiering med hög sannolikhet skulle implementeras i verksamhe-
ten. Således skulle en ISO 14001 certifiering utvecklas till en nödvändighet för 
Löfbergs Lila. Men så länge som inga viktiga intressenter ställer krav på en ISO 
14001 certifiering, finns det egentligen ingen anledning för Löfbergs Lila att 
ändra sin strategi. Följden av Löfbergs Lilas strategi är ändå att deras marknads-
föring bidragit till en ökad försäljning av certifierade produkter, som på så vis 
gynnar den globala miljön och hållbarheten. Löfbergs Lila är även en av Euro-

                                                 
3 Mats Axelsson AM Kraft Foods, telefonsamtal den 10 december 2008, samt 
  Andreas Lagerstedt Kvalitetschef Zoégas Nestlé den 10 december 2008. 
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pas största importörer av ekologiskt och rättvisemärkt kaffe. Eftersom försälj-
ningen av certifierade produkter ökar utan en ISO 14001 certifiering, visar un-
dersökningen att en sådan certifiering i dagsläget inte är nödvändigt för Löf-
bergs Lila. 

5.2.3 Motiv vilande på konsekvenser 

För att Löfbergs Lila skall erhålla tillstånd för verksamheten, är det nödvändigt 
att de följer miljöbalken. Beviljas tillstånd, kan Löfbergs Lilas ledning fortsätta 
bedriva verksamhet och fortsättningsvis bidra till en förbättrad global miljö. 
Erhålls inget tillstånd, blir konsekvenserna att Löfbergs Lilas ledning inte fort-
sättningsvis kan bedriva verksamhet.  
 
För att upprätthålla god redovisningssed krävs att Löfbergs Lila följer BFN:s 
rekommendationer av ÅRL. Att upprätthålla god redovisningssed är att anses 
som seriöst. För att Löfbergs Lila ska skaffa sig fördelar gentemot konkurren-
terna är det nödvändigt för dem att ha en seriös miljö- och hållbarhetsredovis-
ning. Konsekvenserna kan annars leda till att omgivningen betraktar Löfbergs 
Lila som ett företag som inte tar miljö- och hållbarhetsfrågor på allvar. Således 
kan Löfbergs Lila eventuellt uteslutas ur samarbeten och försäljningen av 
främst certifierade produkter kan minska. 
 
Kaffe är den näst största handelsvaran i världen och konsekvenserna är att det 
har påverkat den globala miljön negativt. Endast fem år efter Brundtlandrap-
porten 1987, ansåg Löfbergs Lila att det var nödvändigt att upprätta en miljöpo-
licy. Motiven var att gynna miljön men även dem själva. Till exempel, den femte 
utförda åtgärden, då nya styrsystem för rostmaskiner och kvarnar installerades, 
vilket resulterade i att energiförbrukningen reducerades.  Denna nödvändiga 
åtgärd resulterade i en dubbel nyttoeffekt, eftersom det gynnade den globala 
miljön samtidigt som Löfbergs Lila minskade sina energikostnader. År 
1995/1996 lanserade Löfbergs Lila sitt första ekologiska och KRAV-märkta 
kaffe. Fem år senare lanserades det första rättvisemärkta kaffet som även det är 
ekologiskt och KRAV-märkt. Dessa produkter är vidare nödvändiga åtgärder 
som resulterat i dubbla nyttoeffekter. Dessa nödvändiga åtgärder har gynnat 
den globala miljön och hållbarheten, samtidigt som Löfbergs Lila lanserat nya 
produkter som genererar ökad omsättning. Ju mer Löfbergs Lila ökar försälj-
ningen av certifierade produkter, desto mindre belastas miljön samt att levnads-
villkoren förbättras för odlarna. Samtidigt gynnas Löfbergs Lila, eftersom ökad 
försäljning av certifierade produkter leder till en ökad omsättning.   
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5.2.4 Motiv vilande på en idé om ett egenvärde 

För Löfbergs Lila är det en självklarhet att följa miljöbalken och BFN:s re-
kommendationer av ÅRL. I grund och botten är lagarna tvingande, men har 
utvecklats till normer i näringslivet. Löfbergs Lilas ledning känner en tillfredstäl-
lelse att lämna miljörapporter och följa god redovisningssed. 
 
Förutom att Löfbergs Lila känner en tillfredställelse att följa normer såsom mil-
jöbalken och ÅRL, finner de ett nöje med att följa andra normer i näringslivet, 
men även att vara med och upprätta nya. 2003/2004 bildades CSR Sweden med 
Löfbergs Lila som en av medlemmarna. Detta medlemskap innebar att Löf-
bergs Lila visade att de ville vara med och förbättra levnadsvillkoren för odlar-
na. Ett annat exempel var när Löfbergs Lila 2006/2007, gick med som en av 
grundarna till 4C, vilket innebar att de var med och upprätta standarder för so-
ciala förhållanden och miljöaspekter. Detta påvisar att Löfbergs Lila har ett 
stort intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor. Vidare stärker detta Löfbergs 
Lilas lednings uttalande: ”Det är mycket stimulerande att arbeta med hållbar-
hetsfrågor eftersom dessa är viktiga för hela mänsklighetens överlevnad”. Un-
dersökningen visar att uttalandet har hög grad av trovärdighet, eftersom Löf-
bergs Lila visat stort engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor. 
 
Löfbergs Lilas ledning känner att det är en självklarhet att arbeta med miljö- 
och hållbarhetsfrågor, men de känner ingen tillfredställelse att följa den norm 
som råder på den svenska kaffemarknaden, nämligen att certifiera sig enligt ISO 
14001. Löfbergs Lila har istället valt en annan strategi för att bidra till förbättrad 
miljö och hållbarhet. Denna strategi går ut på att marknadsföra certifierade 
produkter på bekostnad av en ISO 14001 certifiering. En tolkning av mark-
nadsföring kontra ISO 14001, är att det i undersökningen visats att en satsning 
på marknadsföring av certifierade produkter verkar generera en mer positiv 
utveckling av försäljningen. Dock skall det beaktas att Löfbergs Lila uppfyller 
flertalet av de krav som gäller för en ISO 14001 certifiering.  Framgången kan 
således ses som en fusion av en stark marknadsföring med ett tankesätt utifrån 
ISO 14001, som bevisats genom en ökad försäljning av certifierade produkter.  
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6. Avslutande diskussion

I följande avsnitt presenteras de slutsatser som har framkommit utifrån uppsatsens syfte. Ef-
ter att slutsatserna diskuterats, görs en trovärdighetsdiskussion. Vidare diskuteras även för-
slag på vidare forskning inom området. 

6.1 Slutsats 

Jämförelsen av Löfbergs Lilas förvaltningsberättelse med BFN:s rekommenda-
tioner av ÅRL,  visade att förvaltningsberättelsen inte fullt ut stämde överens 
med BFN:s rekommendationer. Det har framgått att Löfbergs Lila har feltolkat 
BFN:s första punkt. Kontentan av detta är att BFN borde omformulera och 
förtydliga den första punkten i rekommendationerna, för att inga tolkningspro-
blem skall uppstå. Det är således förståeligt att Löfbergs Lila har feltolkat den 
första punkten. Gällande den andra punkten av BFN:s rekommendationer, är 
det uppseendeväckande att Löfbergs Lila inte tar upp hur miljön påverkas av 
deras verksamhet. Eftersom det är något som skall framgå i förvaltningsberät-
telsen, då det är lagstadgat i ÅRL. För att upprätthålla god redovisningssed bor-
de BFN:s rekommendationer följas på ett tydligare sätt, för att förvaltningsbe-
rättelsen skall bli korrekt enligt lagen.  Det kan även funderas över hur Löfbergs 
Lilas revisorer egentligen granskat förvaltningsberättelsen. Vidare anses det för-
ståeligt att Löfbergs Lila inte nämner hur miljön påverkas av verksamheten, 
eftersom det kan ses som negativt.  
 
Undersökning visar att Löfbergs Lilas syn på miljö- och hållbarhetsredovisning 
är strategisk och personlig. Detta eftersom de fokuserar mer på nöje och nytta, 
än på norm och nöd. Löfbergs Lilas fokusering på nöje och nytta genomsyras i 
den unika strategi som de valt. En strategi som bland annat innebär ett utanför-
skap av den ISO 14001 norm, som råder på den svenska kaffemarknaden. Stra-
tegin är vidare en stark marknadsföring av certifierade produkter, som medfört 
större nytta i Löfbergs Lilas fall, eftersom de fortsätter att öka sin försäljning av 
dessa produkter och det utan en ISO 14001 certifiering. Till sist är syftet med 
strategin att anpassa verksamheten för att minska miljöbelastningen och för-
bättra levnadsvillkoren för odlarna, samtidigt som Löfbergs Lila kan reducera 
sina kostnader, således har en dubbel nyttoeffekt uppnåtts. Löfbergs Lilas stra-
tegi inriktar sig inte lika mycket på norm och nöd så som BFN:s rekommenda-
tioner av ÅRL och ISO 14001. Anledningen till detta är att Löfbergs Lila i dags-
läget varken är börsnoterade eller i behov av ISO 14001. Dock skall det poäng-
teras att norm och nöd har stor betydelse för Löfbergs Lila, eftersom de måste 
följa miljöbalken för att erhålla tillstånd för verksamheten. Det har visat sig att 
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Löfbergs Lila har nischat sig på den svenska kaffemarknaden, eftersom de valt 
en strategi som inriktar sig på motiven nöje och nytta framför norm och nöd. 

6.2 Trovärdighetsdiskussion 

De slutsatser som gjorts i uppsatsen kan inte med säkerhet generaliseras för 
andra marknader än den svenska kaffemarknaden. Det går endast att anta hur 
stor betydelse ISO 14001 har för Gevalia, Zoégas och Classic, trots att det med 
säkerhet går att påstå att Löfbergs Lila klarar sig bra utan ISO 14001.  
 
Undersökningen som gjorts har endast byggts utifrån Löfbergs Lilas perspektiv 
och intervjuer har endast gjorts med Löfbergs Lilas ledning. Ledningens svar 
har beaktats med försiktighet därför att företagsledningar har ett ansvar att 
skydda sin verksamhet. Dock var detta det enda alternativet att göra undersök-
ningen på, då frågor av denna karaktär behandlas på central nivå i verksamhe-
ter.  

6.3 Förslag på vidare forskning  

I en eventuell vidare forskning skulle det vara av intresse att undersöka hur väl 
de fyra största kaffeaktörerna i Sverige följer miljöbalken och BFN:s rekom-
mendationer av ÅRL, detta för att få en klarare bild över marknadens förståelse 
av dessa lagar. Samtidigt skulle det även kunna undersökas hur väl revisorer 
kontrollerar miljöaspekter i förvaltningsberättelsen. Genom att göra en mark-
nadsundersökning på hela den svenska kaffemarknaden skulle det gå att se om 
BFN:s rekommendationer behöver förtydligas, eller om företagen behöver bli 
mer noggranna i sina miljö- och hållbarhetsredovisningar.  
 
Ett annat intressant område att göra en eventuell vidare forskning, vore att un-
dersöka hur viktigt intressenter tycker det är att ett dess leverantör är certifierat 
enligt ISO 14001. Som exempel skulle det kunna vara, hur en stor hotellkedja 
gör sin bedömning när de ska ge en leverantör i uppdrag att leverera certifierat 
kaffe till dem. 
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Bilaga 1 – Löfbergs Lilas miljöåtgärdslista (1992-2009) 
 

Genomförda åtgärder för hållbar utveckling: 
Kaffeverksamheten inom AB Anders Löfberg 
 
92/93 
1 Miljöpolicy fastställd för verksamheten. 
 
2 Ny packmaskin, P31, tagen i drift. Lansering av ny aluminiumfri kaffe-

förpackning.  
 
93/94  
3 Aluminiumfri folie införd för hela planpåsesortimentet för R&S. 
 
94/95 
4 Livscykelanalys för kaffeförpackningar genomförd. 
  
5 Nya styrsystem för rostmaskiner och kvarnar installerade vilket reducerar 

energiförbrukningen. 
 
95/96 
6 Bergvärme installerad för uppvärmning av kontoret. 
 
7 Ny packmaskin, P32, tagen i drift. Aluminiumfolie helt borta från 500g 

vakuumpack. 
 
8 Test av etanoldriven bil. 
 
9 Monomaterial av polyolefinplast utprovat till 500g vakuumpack. 
 
10 Mekaniska elevatorer i rostmaskinerna monterade vilket reducerar ut-

släpp till luft. 
 
11 Lansering av ekologiskt odlat KRAV-märkt kaffe. 
 
12 Engångspallar i halvpallsformat har ersatts med returpallar producerade 

av vätskeboardspill. Tillverkaren Lättpallen AB har fått stöd av Löfbergs 
Lila AB till utvecklingen. 

 
13 Avtal med Stena Returpapper AB för återvinning av kontorspapper. In-

samling vid samtliga arbetsplatser på Karlstadskontoret. 
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96/97 
14 Ny mottagningsanläggning för råkaffe tagen i drift. Mer än 100 contai-

ner-transporter per år insparade. 
 
15 Nyanskaffade lastbilar har försetts med CRT-filter för maximal reduk-

tion av emissioner. 
 
16 Alla anställda har genomgått miljöutbildning. 
 
17 Kontrollprogram för Löfbergs Lila AB:s verksamhet i Karlstad fastställt. 
 
 97/98 
18 Energianalys av Löfbergs Lila AB:s verksamhet i Karlstad samt upp-

rättande av en Energimanual genomförd. 
 
19 Närvarostyrning samt byte till lågenergilysrör för reducering av energi-

förbrukningen. 
 
20 Behovsstyrning av transportbanor i packhall Hus E för reducering av 

energiförbrukningen. 
  
21 Miljöutredning för Löfbergs Lila AB:s Produktion genomförd. 
 
22 Ny sträckfilmsautomat för hela pallar inhandlad vilket innebär en redu-

cering av sträckfilmsanvändning med ca 40%. 
 
23 Delfinansiering av studieresa till Mexico för kartläggning av problem vid 

ekologisk odling kontra konventionell odling av kaffe. 
 
 98/99 
24 Behovsstyrning av transportbanor från paketering Hus A, etapp 1, för 

reducering av energiförbrukningen.  
 
25 Ruttoptimering för distribution genomförd vilket medfört att två fordon 

har avvecklats. 
 
26 Tidigare införd Lättpall har ytterligare materialreducerats med 40 % för 

filter och vattenprodukter. 
 
27 Eldriven budbil inköpt och tagen i drift. 
 
 99/00 
28 Samordning med grossister har medfört att ytterligare fyra distributions-

fordon har avvecklats. 
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00/01 
29 Ny anläggning för tillverkning av kvävgas tagen i drift. Detta ersätter ca 

100 leveranser koldioxid per år för paketering i skyddande atmosfär. 
 
30 Ny rostmaskin, R16, tagen i drift. Maskinen är försedd med katalysator-

rening och förvärmning vilket innebär reducerad gasol- och elförbruk-
ning med upp till 20%. 

 
31 Ny komprimator för fabrikssopor tagen i drift för reducering av antalet 

soptransporter.  
 
32 Ny frekvensstyrd kompressor tagen i drift för reducering av energiför-

brukningen. 
 
33 Värmeåtervinning från kompressorcentral. 
 
34 Lansering av Rättvisemärkt kaffe som även är ekologiskt odlat och 

KRAV-märkt. 
 
35 Nytt bolag bildat tillsammans med fyra andra privatägda kaffeföretag, 

kallat International Coffee Partners, ICP. Bolaget hjälper till att finansie-
ra projekt för en hållbar utveckling i producentländer. 

 
36 Rutiner för kemikaliehantering, sopsortering och miljöansvar dokumen-

terade för verksamheten. 
 
 01/02 
37 En stor hotellkedja har konverterat till Löfbergs Lila KRAV-märkt kaffe. 
 
38 Behovsstyrning av transportbanor från paketering Hus A, etapp 2, för 

reducering av energiförbrukningen.  
 
39 Ny truckladdningsplats med frånluftsventilation har förbättrat arbetsmil-

jön och ökat säkerheten avseende brand och explosionsrisk. 
 
40 Löfbergs Lila Miljöstation för avfallshantering tagen i drift. 
 
41 Löfbergs Lila Miljöpolicy kompletterad med en mer omfattande Ar-

betsmiljöpolicy samt en Etisk/Social policy. 
 
42 Kontroll och presentation av "Friskprofil" för all personal anställd i 

Karlstad har genomförts. Beslut taget att hälsokontrollen för hela perso-
nalstyrkan skall utökas med hälsosamtal, konditionstest och hälsoprofil 
med genomförande vart 3:e år. 

 
43 3 säljare Försäljning Butik har utbildats till Rättviseambassadörer. 
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02/03 
44 Ny filteranläggning för arbetssilo råkaffe har förbättrat arbetsmiljön och 

ökat säkerheten avseende brand och explosionsrisk. 
 
45 Ny tilläggsisolerad fasad med isolerglas, Hus E mot hamnbassängen samt 

glasövergång från Hus C, har medfört bättre arbetsmiljö och lägre ener-
giförbrukning. 

 
46 Behovsstyrning av transportbanor från paketering Hus A, etapp 3, för 

reducering av energiförbrukningen.  
 
47 Ny arbetsplattform monterad på containerkran för säkrare service- och 

underhållsarbeten. 
 
48 En stor restaurangkedja har konverterat till Löfbergs Lila KRAV-märkt 

kaffe. 
 
49 Ny filteranläggning för flarnavskiljning vid rostning har väsentligt mins-

kat stoftutsläpp till luft. 
 
50 En ny resepolicy, enligt vilken minst miljöbelastande transportsätt skall 

prioriteras, har fastställts för verksamheten. 
 
03/04 
51 Genom att vi levererar till kundens terminal i stället för till butik har vi 

optimerat transporterna och därmed minskat miljöbelastningen. Projek-
tet har genomförts under åren 2000 - 2003. 

 
52 En ny siloanläggning och ett slutet transportsystem har förbättrat ar-

betsmiljön och reducerat stoftutsläpp till luft. 
 
53 Modernisering av ventilationen samt byte till "energiglas" i fönstren på 

konferensvåningen "10:an" har minskat energiförbrukningen. 
 
54 Ny rostmaskin, R17, har tagits i drift. Maskinen är försedd med katalysa-

torrening och förvärmning vilket innebär reducerad gasol- och elför-
brukning med upp till 20%. 

 
55 Nytt lager för emballage har tagits i bruk. Detta har förbättrat arbetsmil-

jön. 
 
56 Ombyggnad av färdigvarulagret med fler ställageplatser har minskat anta-

let trucktransporter och förbättrat arbetsmiljön. 
 
57 Riksdagshuset ny kund av Löfbergs Lila Rättvisemärkta kaffe. 
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58 CSR Sweden bildades med Löfbergs Lila som en av medlemmarna. 
 
 
04/05 
59 De två första ICP-projekten som löpt under perioden 2001-2004 drivs 

vidare med visst stöd från ICP under ytterligare 1 år och kommer däref-
ter att stå på egna ben. Ca 500 odlare i Guatemala och 200 odlare i Hon-
duras har omfattats av projekten. 

 
60 Nytt truckladdningsrum med frånluftsventilation och godkänt brand-

skydd där truckarna helt separeras från verksamheten/färdigvarulager 
har förbättrat arbetsmiljön och ökat säkerheten avseende brand och ex-
plosionsrisk. 

 
05/06 
61 Arbetsklimatkartläggning genomförd och utvärderad för samtliga an-

ställda inom Löfbergs Lila AB. 
 
62 Installation av fjärrvärme genomförd för fabriken och huvudkontoret i 

Karlstad. Oljepannor borttagna. 
 
63 Sjövatten för kylning av kvarnar och konferensrum har ersatts med 

mindre energikrävande anläggning. 
 
64 Lansering av Löfbergs Lila ekologiskt och rättvisemärk espressokaffe 

hela bönor för R&S. 
 
65 Lansering av Löfbergs Lila ekologiskt och rättvisemärkt snabbkaffe för 

vendingmaskiner.  
 
66 5 tjänstebilar klassade som Miljöbilar har köpts in.  
 
67 De två ICP-projekt som påbörjades i dec 2002 har omfattat 600 odlare i 

Dominikanska Republiken och 30 000 småodlare i Kamerun. Projektet i 
Dominikanska Republiken har avslutats under april/maj 2006 medan 
projektet i Kamerun drivs vidare i ytterligare 1,5 år för att därefter stå på 
egna ben. 

 
06/07 
68 En stor hotellkedja har konverterat från Löfbergs Lila KRAV-märkt kaf-

fe till Löfbergs Lila KRAV- och Rättvisemärkt kaffe. 
 
69 Löfbergs Lila har gått med som en av grundarna till 4C (Common Code 

for the Coffee Community Association) 
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07/08 
70 De ICP-projekt som påbörjades 2004 har omfattat 3 000 odlare i Uganda 

samt 300 odlare i Peru där ca 8 000 familjer indirekt har fördelar av pro-
jektet. Projektet i Peru har avslutats under december 2007 medan projek-
tet i Uganda drivs vidare under ytterligare 1 år. 

 
71 Bilpolicyn har uppdaterats med att bilen bör vara en s k miljöbil enligt 

Skatteverkets eller Vägverkets normer.  
 
72 Lansering av ekologiskt och Rättvisemärkt Löfbergs Finaste Espresso 

för DVH Sverige, både som hela bönor och malet. 
 
73 Lansering av två ekologiska och ett Rättvisemärkt Kobbs te för DVH 

Sverige. 
 
74 Videokonferensanläggning installerad i våra verksamhetslokaler i Karl-

stad och Viborg minskar antalet resor för möten.  
 
75 Transportavtal har värderats med avseende på arbetsmiljö, trafiksäkerhet 

och miljö med hjälp av verktyget "QIII - kvalitet i upphandling av väg-
transporter" http://www.q3.se/. 

 
08/09 
76 Lansering av ekologiskt och Rättvisemärkt Löfbergs Lila Prezzokaffe för 

DVH Sverige. Detta innebär att vi nu kan erbjuda ekologiskt och Rättvi-
semärkt kaffe för alla typer av beredningsmetoder; bryggkaffe, kokkaffe, 
prezzokaffe, snabbkaffe och espresso. 

 
77 Ny tilläggsisolerad fasad med isolerglas, Hus E mot järnvägsspåren, har 

minskat energiförbrukningen och förbättrat arbetsmiljön. 
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